
 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Εξειδικευμένο σεμινάριο επικαιροποίησης γνώσεων 

7 – 9 Νοεμβρίου 2011 

 

Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της ΠΔ/ΤΕ 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό 
Ινστιτούτο της ΕΕΤ ξεκίνησε να προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης 
γνώσεων «Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες». Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 170 
στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποδίδοντάς του ιδιαίτερα θετικές 
αξιολογήσεις, τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τους εισηγητές. 

Ενόψει της πληθώρας των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί και στοχεύοντας κυρίως στην 
επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το ΕΤΙ 
προσφέρει, εξειδικευμένο σεμινάριο για ειδικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της 
κανονιστικής συμμόρφωσης, για τα οποία έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις.  

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα υπηρεσιών πληρωμών και 
προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνδέονται με τη λειτουργία της 
κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα πιστοποίησης του ΕΤΙ «Η Κανονιστική 
Συμμόρφωση στις Τράπεζες» 

• Στελέχη που απασχολούνται σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων. 

Εισηγητές:  

Χριστίνα Λιβαδά: Δικηγόρος ΔΝ, Ειδική Νομική Σύμβουλος, ΕΕΤ 

Βασίλης Παναγιωτίδης: Ειδικός Σύμβουλος  ΕΕΤ 

Διάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 7 - 9 Νοεμβρίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 390 €. 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 

 

 

Α. Ειδικά θέματα υπηρεσιών πληρωμών 

• Βασικός λογαριασμός πληρωμών: η Σύσταση 2011/442/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο 

• Καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε 
ευρώ: Επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα  

 

Β. Ειδικά θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

• Καταναλωτική πίστη: η Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς 
την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 
87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. 
L 133 της 22.5.2008» 

• Ενυπόθηκη πίστη: η νέα πρόταση Οδηγίας «σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα κατοικίας» 

• Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων: τρέχουσες νομολογιακές 
εξελίξεις 

• Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις: το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 31/10/2011 

 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


